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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Op 22 april 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ vastgesteld. Dit plan maakt 

onderdeel uit van de uitbreidingswijk Hulzebraak aan de zuidzijde van de kern van Schijndel en biedt de 

mogelijkheid circa 160 woningen te realiseren. In het kader van het volkshuisvestingsbeleid streeft de 

gemeente Schijndel naar bereikbare woningen in de sociale sector. Ten behoeve van deze 

beleidsdoelstelling is het verkavelingsplan voor fase 4 aangepast. Deze aanpassing heeft geen gevolgen 

voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk Hulzebraak of van voorliggende fase 4.  

 

De aanpassing van het verkavelingsplan heeft wel tot gevolg dat de beukmaat van een aantal in deze 

fase opgenomen woningen is gewijzigd van 6 naar 5,4 m. Daarnaast bedraagt op enkele plekken binnen 

het plangebied de afstand van de eindwoning tot de zijdelingse perceelsgrens minder dan 3 m. Op deze 

punten is het aangepaste verkavelingsplan in strijd met het geldend bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. 

Herziening van dat bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk. Hiertoe dient voorliggend bestemmingsplan 

1.2 Plangebied 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op fase 4 van het plan ‘Hulzebraak 3’ dat wordt begrensd door de 

Sterrenlaan, Pegasus, Schorpioen en Steenboek. Op onderstaande afbeelding is de ligging van fase 4 

weergegeven binnen ‘Hulzebraak 3’ en ten opzichte van de kern van Schijndel. 

 

 
Globale begrenzing bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ (rood) en ligging fase 4 (geel). Bron: Google Maps 2013 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Zoals hiervoor al is aangegeven, geldt voor het betreffende plangebied bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ 

dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 april 2010.  

 

 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ’Hulzebraak 3’ 

 

Voor de bedoelde gronden gelden de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Verkeer’. Binnen de bestemming 

‘Wonen’ is op de verbeelding met bouwvlakken aangegeven waar gebouwd mag worden. Ook de 

woningtypologie (aaneengebouwd of wel rijtjeswoningen) en de goot- en bouwhoogte (respectievelijk 6 

en 10 meter) zijn op de verbeelding vastgelegd. In de regels is opgenomen de voorgevel van de 

woningen op de naar de weg gekeerde bouwgrens moet zijn georiënteerd en in of maximaal 3 meter uit 

de grens van het bouwvlak mag worden gebouwd. Daarnaast is in de regels onder andere vastgelegd 

wat de maximale diepte en minimale breedte van een woning mag zijn. Ook de afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrens is vastgelegd.  

 

Uit de toets van de nieuwe verkaveling op het geldend bestemmingsplan is gebleken dat de nieuwe 

verkaveling niet voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de minimale breedtemaat van 

woningen en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens. In het hoofdstuk ‘Planbeschrijving’ wordt hier 

verder op ingegaan.  
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1.4 Bij het plan behorende stukken 

Het voorliggende bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3 fase 4’ bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels 

en een toelichting. De verbeelding en regels vormen het juridisch bindende deel van het 

bestemmingsplan. De toelichting bevat een motivatie en verantwoording van de keuzes die in het 

bestemmingsplan zijn gemaakt.  

 

De verbeelding is een uitsnede van het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. De grens van het plangebied is 

gelegd op de grens van de bestemming ‘Tuin’. De wijziging van het bestemmingsplan betreft enkel de 

woonpercelen en daarom wordt een groter plangebied niet noodzakelijk geacht.  

De regels zijn gebaseerd op de regels van ‘Hulzebraak 3’, maar vormen een zelfstandige juridische basis.  

De toelichting betreft een aanvulling op de toelichting bij ‘Hulzebraak 3’. De herziening betreft een zeer 

beperkt onderdeel van het gehele bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. Daarom wordt volstaan met een 

verwijzing naar dat plan met een aanvullende onderbouwing voor de wijzigingen.  

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt ingegaan op het verkavelingsplan en de wijzigingen ten opzichte 

van het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. In dit hoofdstuk wordt ook een aanvullende onderbouwing 

(beleidsmatig, milieutechnisch en planologisch) gegeven en de plansystematiek en de inhoud van de 

bestemmingen toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de financiële uitvoerbaarheid en de 

doorlopen procedure.  
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2 Planbeschrijving 

 

2.1 Het plan 

In het kader van het volkshuisvestingsbeleid streeft de gemeente Schijndel naar bereikbare woningen in 

de sociale sector. Ten behoeve van deze beleidsdoelstelling is het oorspronkelijke indicatieve 

verkavelingsplan voor fase 4 (zie onderstaande afbeelding) aangepast. Deze aanpassing heeft geen 

gevolgen voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk Hulzebraak of van fase 4. De aanpassing heeft 

wel tot gevolg dat de beukmaat van een aantal in deze fase opgenomen woningen is gewijzigd van 6 

naar 5,4 m. Daarnaast bedraagt op enkele plekken binnen het plangebied van dit bestemmingsplan de 

afstand van de eindwoning tot de zijdelingse perceelsgrens minder dan 3 m. Ten opzichte van de 

originele verkaveling zijn er 4 woningen toegevoegd, twee extra woningen aan de zijde van de Sterrelaan 

en 1 extra woning aan de zijde van zowel de Pegasus en de Steenbok. Het  totaal komt hiermee op 45 

woningen.  

 

 

Verkaveling fase 4 (Blok B) bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ 

 

Zoals reeds opgemerkt heeft de aanpassing van het verkavelingsplan geen gevolgen voor de 

stedenbouwkundige opzet van de wijk en voldoet het aan de beeldkwaliteitseisen zoals opgenomen in het 

beeldkwaliteitplan behorende bij het moederplan ‘Hulzebraak 3’. In het beeldkwaliteitplan Hulzebraak 3 

wordt het plangebied van onderhavig bestemmingsplan aangeduid als deelgebied 2a ‘Centraal wonen’. 

Het centrale woongebied is, qua architectonische uitstraling, het meest ingetogen deel van Hulzebraak 3. 

Het vormt ‘de pit’  van de wijk waarin woningen een basisuitstraling krijgen met een traditionele opbouw.   

 

Ook met betrekking tot architectuur wordt met het voorliggend plan ‘voortgeborduurd’ op de architectuur 

van fase 2. Dit uit zich zowel in de architectonische verschijningsvorm als de materiaaltoepassing. De 

architectuur laat een sprekend en helder totaalbeeld zien. De toepassing van een fries in een iets 

afwijkende kleurtint voor de woningen met een langskap en het juist in één kleur doormetselen van de 

(hoek)woningen met topgevel geven een speels beeld. Ook de toepassing van topgevels bij een aantal 

woningen in de rij onderbreekt de lengte van de bouwblokken. Bij advies van dinsdag 5 maart 2013 heeft 

het supervisieteam positief geadviseerd.  
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Als gevolg van de aangepaste verkaveling komen de eindgevels op een tweetal plekken (op onderstaande  

afbeelding met rood aangegeven) dichter bij de zijdelingse perceelsgrens te staan dan in de 

oorspronkelijke indicatieve verkaveling en in het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ is voorgeschreven. De 

woningen komen op circa 2 m van de perceelsgrens te staan, terwijl 3 m is voorgeschreven. Omdat deze 

zijgevels niet grenzen aan het openbaar gebied (openbare weg of groen) en niet voor de voorgevel van 

de om de hoek gelegen woningen komen te liggen, wordt deze nieuwe afstand uit stedenbouwkundig 

oogpunt acceptabel geacht. De afstand van de zijgevels tot de naastgelegen achterpercelen van de 

aangrenzende woningen is ook zodanig dat dit de privacy niet verminderd.  

 

Op een viertal plekken was ook in het vorige indicatieve verkavelingsplan al voorzien in eindgevels op de 

zijdelingse perceelsgrens (op onderstaande afbeelding met blauw aangegeven). Dit in afwijking van de 

regeling in het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. 

 

 
Aangepaste verkaveling fase 4 

 

De genoemde afwijkingen (beukmaat en afstand tot de zijdelingse perceelsgrens) in de verkaveling ten 

opzichte van het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ worden met voorliggend bestemmingsplan juridisch-

planologisch mogelijk gemaakt.  

2.2 Herziening van de regels en verbeelding 

De wijziging van het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ heeft betrekking op zowel de verbeelding als de 

regels. Omdat de bestemmingsplanherziening alleen fase 4 betreft, is er voor gekozen de plangrens op 

de grens tussen de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Verkeer’ te leggen. Dit is, samen met de inwerkingtreding 

van de Wabo, ook de reden om een gehele nieuwe set regels op te nemen en niet te volstaan met een 

verwijzing naar de regels uit ‘Hulzebraak 3’. 

In voorliggend bestemmingsplan is een regeling opgenomen voor de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’ en 

‘Verkeer’.  
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De bestemmingsregels voor de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Verkeer’ en de overige regels zijn voor zover van 

toepassing inhoudelijk overgenomen uit het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. Slechts op een enkele plek 

zijn er wijzigingen doorgevoerd, mede in verband met de inwerkingtreding van de Wabo. 

De herziening van het bestemmingsplan heeft in hoofdzaak betrekking op de bestemming ‘Wonen’. 

Artikel 7.2.1 onder g uit het bestemmingsplan ‘Hulzenbraak 3’ is zodanig gewijzigd dat nu een minimale 

gevelbreedte geldt van 5,4 m (in plaats van 6 m). Artikel 7.2.1 onder k is aangevuld met de regel dat ter 

plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding – afstand tot perceelsgrens’ de regel dat de minimale afstand 

van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens van 3 m bij eindwoningen niet van toepassing is. 

Deze aanduiding is tevens op de verbeelding weergegeven (op de plekken die op de voorgaande 

afbeelding op pagina 10 met de aangepaste verkaveling met rood en blauw zijn aangegeven).  

 

2.3 Beleidskader 

Voor wat betreft het beleidskader wordt verwezen naar het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’. Het geldend 

rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid doet geen uitspraken over de invulling van een 

stedenbouwkundig plan op kavelniveau. 

2.3.1 Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid 

Voor de duidelijkheid wordt wel vermeld dat op rijksniveau de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ de 

‘Nota Ruimte’ heeft vervangen. In de Nota Ruimte is opgenomen dat het Rijk zich gaat toeleggen op 13 

projecten van nationaal belang. Buiten deze 13 projecten hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

Onderhavig bestemmingsplan heeft geen betrekking op een in de Nota Ruimte opgenomen nationaal 

belang. 

 

Op provinciaal niveau zijn de ‘Structuurvisie Provincie Noord-Brabant’ en de ‘Verordening Ruimte’ 

inmiddels vastgesteld. De Structuurvisie Provincie Noord-Brabant is op 1 oktober 2010 door Provinciale 

Staten vastgesteld en is op 1 januari 2011 in werking getreden. De provincie geeft in de structuurvisie de 

hoofdlijnen van ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Dit vertaalt zich in 13 provinciale 

ruimtelijke belangen. Voor dit bestemmingsplan speelt het belang van concentratie van verstedelijking 

een rol. Naast concentratie van verstedelijking wil de provincie binnen de stedelijke structuur o.a. meer 

aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik bereiken. Onderhavig plan betreft een 

ontwikkelplan binnen de stedelijke structuur met aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik en, gezien het 

beeldkwaliteitplan, de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving. Onderhavig bestemmingsplan is derhalve in 

overeenstemming met het provinciale ruimtelijk beleid.  

 

De Verordening ruimte is op 11 mei 2012 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 juni 2012 in 

werking getreden. Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan ligt binnen gronden die op kaarten 

behorende bij de Verordening ruimte als ‘bestaand stedelijk gebied;kernen landelijk gebied’ zijn 

aangeduid. Op deze gronden mogen stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Onderhavig 

bestemmingsplan is zodoende in overeenstemming met provinciaal beleid. 
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2.3.2 Gemeentelijk beleid 

Op gemeentelijk niveau is de ‘Woonvisie Schijndel’ en het ‘Woningbouwprogramma 2009-2012’ 

vervangen door de ‘Woonvisie 2013’ en het ‘Uitvoeringsprogramma Wonen’.  

 

Woonvisie 2013 

De ‘Woonvisie 2013’ geeft de prioriteiten aan voor het toevoegen van extra woningen aan de 

woningvoorraad. Vanwege zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik worden in principe extra woningen binnen 

de bestaande kom gerealiseerd. Als gevolg van de vergrijzing, de toename van het aantal 1- en 2-

persoonshuishoudens en de te verwachten bevolkingskrimp op termijn, wordt prioriteit gegeven aan 

herontwikkeling, verdichting en inbreiding. Uitgangspunten van het woonbeleid zijn voldoende betaalbare 

woningen, meer diversiteit in woningtypen om zoveel mogelijk mensen passend aan hun situatie zo lang 

mogelijk zelfstandig te laten wonen, diversiteit en functiemenging binnen buurten vanwege leefbaarheid 

en gelijke kansen voor diverse bevolkingsgroepen op vervulling van hun woonbehoefte. 

De te realiseren woningen vallen in het huursegment wat goed aansluit bij de inhoud van de woonvisie. 

 

Uitvoeringsprogramma Wonen  

Jaarlijks wordt het woonbeleid vertaald in een ‘Uitvoeringsprogramma Wonen’. In dat programma wordt 

de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave aangegeven en inzicht gegeven in de woning-

(ver)bouwprogrammering. Naast de zorg voor voldoende harde plancapaciteit voor realistische plannen 

zijn er zachte plannen om flexibel op externe ontwikkelingen in te kunnen spelen, zowel op inhoud als op 

fasering van realisatie. Er wordt kritisch gekeken naar het hard maken van zachte plannen en het 

toevoegen van nieuwe plannen. Bij de keuzes zijn de prioriteiten uit de Woonvisie leidend. 

Hulzebraak 3 is opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. De toevoeging van 4 woningen binnen fase 4 

past binnen de prognose van zachte plannen. 

 

Parkeren 

Voor de parkeernormen wordt inmiddels aangesloten bij de CROW-normen uit publicatie 317 ‘Kencijfers 

parkeren en verkeersgeneratie’ van oktober 2012. In de volgende paragraaf wordt daar verder op 

ingegaan.  

 

Overig 

De overig in het bestemmingsplan ‘Hulzebraak 3’ genoemde beleidsstukken zijn nog steeds actueel. Deze 

doen echter geen uitspraak over de voorgenomen wijzigingen.  

Vermeld dient nog te worden dat in 2012 de ‘Structuurvisie Ruimte’, het ‘Groenbeleidsplan’ en de 

‘Bomenverordening’ zijn vastgesteld. Deze documenten doen geen specifieke uitspraak over het 

plangebied van fase 4.  

 

2.4 Milieuhygiënische en planologische verantwoording 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstellen van een 

herziening van het bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante milieuhygiënische en 

planologische aspecten. Omdat de herziening maar een ondergeschikt deel van het bestemmingsplan 

‘Hulzebraak 3’ betreft, dient navolgende verantwoording ter aanvulling van de reeds voor ‘Hulzebraak 3’ 

uitgevoerde onderzoeken. Het betreft dan ook slechts de benodigde onderbouwing voor de te wijzigen 

onderdelen van het bestemmingsplan.  
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2.4.1 Parkeren  

De toevoeging van 4 woningen binnen het plangebied brengt een toenemende parkeerbehoefte met zich 

mee. Bovendien dient rekening te worden gehouden met de gewijzigde parkeernormen. In het vorige 

verkavelingsplan was rekening gehouden met een parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning in het 

openbaar gebied. Dit betreft nu 2,0 pp/w. Voor de 45 geprojecteerde woningen zijn dus 90 

parkeerplaatsen nodig. In het verkavelingsplan voor fase 4 en de direct aangrenzende  fasen 5 en 6 is 

ruimte gereserveerd voor in totaal 192 parkeerplaatsen. Hiervan worden 107 parkeerplaatsen in fase 4 

gerealiseerd. Deze 192 parkeerplaatsen voor de fasen 4, 5 en 6 zijn ruim voldoende om aan de 

parkeerbehoefte van 90 parkeerplaatsen voor fase 4 te voldoen en plaats te bieden aan de 

parkeerbehoefte uit fase 5 (43,6 parkeerplaatsen) en 6 (49,4 parkeerplaatsen).  

2.4.2 Archeologie 

Inmiddels is er gemeentelijk archeologiebeleid opgesteld. Dit beleid doet echter niets af aan de resultaten 

van het reeds uitgevoerde archeologisch onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen waarden 

aanwezig zijn die bescherming behoeven. Daarnaast zijn de gronden inmiddels geroerd door onderzoek 

naar explosieven en het bouwrijp maken.  

2.4.3 Flora en fauna 

Het plangebied wordt regelmatig onderhouden door het te maaien. Ontwikkeling van nieuwe 

natuurwaarden is daarom uitgesloten. Het flora en fauna – onderzoek uit het bestemmingsplan 

‘Hulzebraak 3’ wordt daarom nog als actueel beschouwd.  

 

2.4.4 Water 

Met de wijziging wordt geen verhard oppervlak toegevoegd en geen wijzigingen in de totale verkaveling 

aangebracht waardoor extra voorzieningen getroffen moeten worden voor de opvang van water. Het 

onderzoek uit ‘Hulzebraak 3’ wordt daarom nog als actueel beschouwd.  

 

2.4.5 Wegverkeerslawaai 

Het plangebied voor fase 4 ligt niet in de directe omgeving van wegen waarvoor een onderzoek naar 

geluidhinder moet worden uitgevoerd volgens de Wet verkeerslawaai. Daarnaast komen de woningen als 

gevolg van deze herziening niet dichter bij dergelijke wegen te liggen. Het reeds uitgevoerde onderzoek 

voldoet daarom nog steeds.  
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3 Haalbaarheid 

 

3.1 Financiële uitvoerbaarheid 

In het kader van het plan Hulzebraak 3 is reeds de financiële uitvoerbaarheid aangetoond. Er is een 

grondexploitatie opgesteld waaruit blijkt dat de ontwikkeling van het plan een positief resultaat kent.  

Een exploitatieplan voor fase 4 is niet noodzakelijk. De gronden zijn in eigendom van de gemeente zelf. 

Er is een koop-realisatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelende en realiserende partij.  

Met de aanpassing in het plan van fase 4 door de toevoeging van 4 woningen is de financiële 

uitvoerbaarheid sterker geworden. 

 

3.2 Procedure 

Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van vooroverleg voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant 

en waterschap De Dommel. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 19 april 2013 tot en met 30 mei 

2013 voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. De 

gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 10 juli 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt na 

vaststelling nogmaals zes weken ter inzage gelegd. 

 

 

 

 


